REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA NETRETIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-02/17-01/06
URBROJ: 2133/11-05-17-21
U Netretiću, 21. prosinca 2017.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13 i
78/15) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš (NN RH br. 3/17) te članka 42.Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj
03/13), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,
Općinski načelnik Općine Netretić dana 21. prosinca 2017. godine donosi

O D L U K U
kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenja otpadom Općine Netretić za razdoblje
2017.-2023.g. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
I.
U postupku provedenom temeljem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić za razdoblje
2017.-2023.g., KLASA: 351-02/17-01/06, URBROJ: 2133/11-05-17-10, od 30. listopada 2017.
godine, utvrđuje se da provedba predmetnog Plana neće imati vjerojatno značajan negativan
utjecaj na okoliš te da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Razlozi izrade i donošenja Plana su:
- ispunjenje obveze jedinica lokalne samouprave prema čl. 21. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),
- prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Općine Netretić
- usklađenje Plana s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. g.
(NN 3/17)
- izrada strateškog dokumenta nužnog za učinkovito gospodarenje otpadom i
unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Netretić.

-

Ciljevi izrade Plana su unaprjeđenje:
sustava gospodarenja komunalnim otpadom,
sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
sustava nadzora nad lokacijama s odbačenim otpadom,
provođenja obrazovno -informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

2

III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Netretić zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. U
tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:






Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: 612-07/17-58/385, Urbroj:
517-07-2-2-17-2, od 29.11.2017., da za predmetni Plan nije potrebno provesti
postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekološku mrežu,
Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma podružnica Karlovac, broj: KA-06-DM17-811/02, od 22.11.2017., da za predmetni Plan nije potrebno provesti postupak
Strateške procjene utjecaja na okoliš,
Mišljenje Hrvatskih voda, VGO za srednju i donju Savu, Klasa: 351-03/17-01/0000582,
Urbroj: 374-21-3-17-2, od 21.11.2017., da za predmetni Plan nije potrebno provesti
postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš.
Mišljenje Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području Karlovačke županije, Klasa: 351-02/17-01/102, Urbroj: 2133-63-17-02 od
08.12.2017., da za predmetni Plan nije potrebno provoditi postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš.

Od ostalih tijela i/ili osoba s popisa iz Priloga I ove Odluke u propisanom roku nisu
zaprimljena tražena Mišljenja, te se podrazumijeva da navedena tijela smatraju da je Plan
prihvatljiv za okoliš s obzirom na područje njihove nadležnosti.
IV.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene koji je prethodio donošenju ove Odluke
proveden je sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja iz Priloga III. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, uz uvažavanje zaprimljenih
mišljenja javnopravnih tijela. S obzirom da:
- Plan ne predstavlja okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni ili procjeni utjecaja
na okoliš sukladno Prilozima I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(NN RH 61/14 i 3/17),
- Plan ne predstavlja okvir za razvoj drugih projekata koji bi mogli imati značajne
utjecaje na okoliš, pojedinačno ili kumulativno,
- Plan ne utječe značajno na ostale relevantne strategije, planove ili programe,
- nije utvrđena vjerojatnost značajnog utjecaja na okoliš kao posljedica provedbe ovog
Plana,
- nije moguć značajan negativan prekogranični utjecaj provedbe ovog Plana,
- Plan neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, utvrđeno je da za plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
V.
Općina Netretić o će ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša (NN RH br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.
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VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Glasniku Općine
Netretić“ i web stranici Općine Netretić.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Marijan Peretić
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Prilog I: (popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje)
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb
2. Ministarstvo kulture, KONZERVATORSKI ODJEL U KARLOVCU, Ul. Ambroza Vraniczanya
4, 47 000 Karlovac
3. Ministarstvo zdravlja, SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE, Ispostava Karlovac,
Ul. Ambroza Vraniczanya 4, 47 000 Karlovac
4. Hrvatske vode - VGI za mali sliv KUPA, Obala Frane Račkog 10, 47000 Karlovac
5. Hrvatske šume, UŠP KARLOVAC, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac
6. Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu
okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
7. Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Haulikova 14, 47000 Karlovac
8. Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
9. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000
Karlovac

